
                            

Para solicitar o acesso a Nota Fiscal Eletrônica, acesse a página da Prefeitura no Link indicado. 

Você será direcionado para a página a seguir: 

 

Informe o seu usuário e senha criados na Central do Usuário. Caso ainda não possua cadastro, 

clique no link marcado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

Para solicitar o acesso a Nota Fiscal Eletrônica, acesse a página da Prefeitura no Link indicado. 

Você será direcionado para a página a seguir:  

Informe o seu usuário e senha criados na Central do Usuário. Caso ainda não possua cadastro, 

clique no link marcado abaixo.  

Para solicitar o acesso a Nota Fiscal Eletrônica, acesse a página da Prefeitura no Link indicado. 

 

Informe o seu usuário e senha criados na Central do Usuário. Caso ainda não possua cadastro, 



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

 

* Caso já tenha criado o usuário anteriormente, desconsidere esta e a

Você será direcionado para a página abaixo. Preencha os dados corretamente conforme 

solicitado.  

Nas Informações Pessoais, no campo Nome, coloque o nome do Sócio Administrador que 

assina pela empresa, pois será solicitado a sua assinatura

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

* Caso já tenha criado o usuário anteriormente, desconsidere esta e a etapa seguinte. 

Você será direcionado para a página abaixo. Preencha os dados corretamente conforme 

Nas Informações Pessoais, no campo Nome, coloque o nome do Sócio Administrador que 

assina pela empresa, pois será solicitado a sua assinatura mais a frente. 

 

etapa seguinte.  

Você será direcionado para a página abaixo. Preencha os dados corretamente conforme 

Nas Informações Pessoais, no campo Nome, coloque o nome do Sócio Administrador que 



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

 

Clique em ‘Cadastre-se’: 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

 

 



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

Após o preenchimento dos dados, clique em “Gravar”. Caso estejam corretos, o sistema 

enviará um link para confirmação de cadastro no e

mail, clicar no Link e depois clicar em 

“Confirmar”.  

Após isso, retorne a Página da Prefeitura e acesse o Link da Solicitação de Acesso, o mesmo 

que consta no inicio deste manual. 

Informe seu usuário e senha e clique em “

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

Após o preenchimento dos dados, clique em “Gravar”. Caso estejam corretos, o sistema 

ara confirmação de cadastro no e-mail informado. Você deverá acessar o e

mail, clicar no Link e depois clicar em  

Após isso, retorne a Página da Prefeitura e acesse o Link da Solicitação de Acesso, o mesmo 

que consta no inicio deste manual.  

Informe seu usuário e senha e clique em “Validar Usuário”.  

Após o preenchimento dos dados, clique em “Gravar”. Caso estejam corretos, o sistema 

mail informado. Você deverá acessar o e-

Após isso, retorne a Página da Prefeitura e acesse o Link da Solicitação de Acesso, o mesmo 

 



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

Você será direcionado para a página abaixo. Informe seu CPF/CNPF, e se necessário, preencha 

seus dados cadastrais de forma completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

Você será direcionado para a página abaixo. Informe seu CPF/CNPF, e se necessário, preencha 

seus dados cadastrais de forma completa.  

Você será direcionado para a página abaixo. Informe seu CPF/CNPF, e se necessário, preencha 

 



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

Preenchido todos os dados, clique em “Finalizar Solicitação”. 

Com todos os dados preenchidos corretamente, sua solicitação será registrada com sucesso. 

Você será direcionado para a página abaixo

Clique no Link “Emitir Documento”.

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

Preenchido todos os dados, clique em “Finalizar Solicitação”.  

Com todos os dados preenchidos corretamente, sua solicitação será registrada com sucesso. 

Você será direcionado para a página abaixo.  

Clique no Link “Emitir Documento”. 

 

Com todos os dados preenchidos corretamente, sua solicitação será registrada com sucesso.  



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

 

O documento abaixo será apresentado na Tela. Imprima, e traga na Prefeitura com assinatura 

e firma reconhecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

O documento abaixo será apresentado na Tela. Imprima, e traga na Prefeitura com assinatura 

 

O documento abaixo será apresentado na Tela. Imprima, e traga na Prefeitura com assinatura 



                            SOLICITAÇÃO DE ACESSO

 

Junto com este documento, traga todas as notas fiscais ainda não utilizadas, para que sejam 

convertidas em RPS.  

Agora você deve aguardar até o Deferimento/Indeferimento da Prefeitura. 

Assim que o Fiscal analisar a sua situação, v

do Usuário. 

 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

Junto com este documento, traga todas as notas fiscais ainda não utilizadas, para que sejam 

Agora você deve aguardar até o Deferimento/Indeferimento da Prefeitura.  

Assim que o Fiscal analisar a sua situação, você será notificado no e-mail informado na Central 

Junto com este documento, traga todas as notas fiscais ainda não utilizadas, para que sejam 

 

mail informado na Central 


